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Vår roll för ett 
hållbart samhälle 
och näringsliv

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
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Tre aspekter av hållbarhet

Samhällets alla aktörer har ett gemensamt  
ansvar för den värld vi lämnar efter oss till 
kommande generationer; PreZero som 
företag, våra politiker, offentlig verksamhet, 
medarbetare och ledare. 

PreZeros hållbarhetsarbete uttrycker en riktning och beskrivs i tre 

dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk - som alla 

behöver samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. 

I denna redovisning finns dessa tre dimensioner tydligt representerade 

utan inbördes rangordning. Vi arbetar med dem alla varje dag, såväl 

internationellt som nationellt, regionalt och lokalt för att åstadkomma 

hållbar utveckling. Det gör vi på många sätt men framför allt i vår kärn-

verksamhet. Vi ska bidra till att olika materialflöden blir cirkulära. Med 

hållbara återvinningslösningar och hållbara avsättningsmöjligheter för 

cirkulära råvaror ska vi bidra till och skynda på utvecklingen mot ett 

hållbart samhälle, med full återvinning och zero waste (noll avfall).

+ 139
år som företaget varit 

verksamt sedan starten 1882

certifierade enligt

ISO 9001

ISO 14001

könsfördelning

81 %

19 %

investeringar

240 000 000 kr

omsättning

2 937 000 000 kr
AKTIVA FÖRETAGSKUNDER, CA. 

31 900 st

>27 st
CONTAINERTÖMNINGAR 
/ MIN

>1,67 milj
invånare i 44 

kommuner omfattades 
av PreZeros 

kommunala uppdrag

9 034 års
samlad erfarenhet hos  
PreZeros medarbetare

nya 
kundavtal691 st 

Det blir allt mer självklart att PreZero spelar en 
central roll i omställningen till en hållbar fram-
tid. En framtid där vi istället för att använda 
oss av jordens ändliga resurser återvinner och 
återanvänder det vi redan brutit. Resan dit är 
lång, men vi är på väg och vi är övertygade om 
att det är genom Agenda 2030 och de 17 målen 
för hållbar utveckling som vi kommer nå dit. Vi 
är därför extra stolta över att vi i allra högsta 
grad är delaktiga i detta arbete. 

Av de 17 hållbarhetsmålen bidrar vi framför allt till hållbarhetsmål 12. 

Hållbar konsumtion och produktion. Detta främst genom vårt arbete 

med att förädla restmaterial till råvara och på så vis minska uttaget 

av jungfruliga resurser samt även minska mängden avfall. Denna 

verksamhet har en tydlig koppling till delmålen 12.2 Hållbar förvaltning 

av naturresurser, 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 

samt 12.5 Minska avfallet markant i världen. Vår förädlingsverksamhet 

skapar också innovativa samarbeten med olika industrier, bland annat 

i form av framtagandet av nya återvunna material. Det är genom detta 

arbete som vi på PreZero bidrar till hållbarhetsmål 9. Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur. Förutom våra många samarbeten med 

näringslivet har vi också ett 40-tal kommunala uppdrag där vi betjänar 

mer än 1,6 miljoner invånare. I detta arbete kan vi stolt säga att vi bidrar 

till delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan. 

Genom PreZero-gruppens code of conduct för affärspartners säker-

ställs det att vi tillsammans med våra affärspartners skapar goda 

arbetsförhållanden, och därmed arbetar vi aktivt med hållbarhetsmål 8. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Genom vår kärn-

verksamhet, återvinning, är vi tillsammans med våra kunder med och 

skapar stor miljönytta för samhället. Det är genom detta samarbete vi, 

tillsammans med våra samarbetspartners, är med och bidrar till  att 

Bekämpa klimatförändringarna (mål nr 13.).

Vårt bidrag till de globala hållbarhetsmålen

återvinnings- &  
mottagningsanläggningar

56

AFFÄRS-
RELATIONER

MILJÖ

SOCIALT
ANSVARSTAGANDE

HÅLLBAR UTVECKLING 

förädlingsgrad    
på allt material som förädlats 
eller fått sluthantering på våra 
anläggningar.

92 %
”Hållbar utveckling är en utveckling som  
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.”

Gro Harlem Brundtland

De globala mål vi främst arbetar för: 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

9.  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

11. Hållbara städer och samhällen. 

12. Hållbar konsumtion och produktion. 

13. Bekämpa klimatförändringarna. 

Nyckeltal 2021

37x STÖRRE MILJÖNYTTA

VÅR MATERIALFÖRÄDLING GER

än den miljöpåverkan vår insamlingsverksamhet medför.
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Vårt namn och 
varumärke förpliktar

Mårten Widlund, Verställande direktör,

PreZero Recycling AB

Jag finns på marten.widlund@prezero.com 

Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt 
begrepp som belyser vilka aktörer som har 
intresse av ett företag eller en organisation. 

De olika intressenterna enligt PreZeros intressentmodell är:

Ägare – investerar och får utdelning eller avkastning i annan form. 

Medarbetare – utför arbete i utbyte mot lön, social gemenskap och 

utveckling.

Servicepartners – utför arbete, till exempel transporter i utbyte mot 

ersättning.

Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning.

Omgivning – vi vill förstås undvika buller, damm och nedskräpning till 

våra grannar och närmaste omgivning .

Kunder – betalar för rådgivning, varor och tjänster samt bidrar med 

värdefulla materialflöden och resurser till våra anläggningar.

Producenter – av råvaror betalar eller får ersättning för olika material-

flöden och råvaror till sin nyproduktion.

Samhället – exempelvis angelägna om att medborgare får arbete, 

skatteuttag, lagefterlevnad  och övrig myndighetsutövning.

Intressenternas insyn i verksamheten säkerställs bland annat genom 

en fungerande Hållbarhetsredovisning.

Relationen till vår omgivning

Vi föreslår miljömässigt och ekonomiskt fördelaktiga lösningar till  

våra uppströmskunder, avfallsproducenterna. Vi samlar in och därefter 

behandlar och förädlar vi kundernas materialflöden vid våra egna 

anläggningar. För dessa flöden söker vi hela tiden nya avsättningsmöj-

ligheter hos våra nedströmskunder och samarbetspartners. PreZero blir 

därmed även en viktig resurs för de som efterfrågar cirkulära material-

flöden och råvaror till sin nyproduktion.

Med utgångspunkt från vår kunskap, erfarenhet och ett genuint en-

gagemang för framtidens hållbara samhälle bygger vi vårt erbjudande 

med kundernas behov och marknadens efterfrågan i åtanke. Samtliga 

våra erbjudanden har ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

som grund. Det gör PreZero till en långsiktig samarbetspartner för 

hållbara återvinningstjänster.

92 % 
förädlingsgrad

Förädlad råvara 
används vid tillverkning 

av nya produkter

Försäljning av 
tjänst till 

uppströmskund

Leverans av hållbar 
återvinningstjänst

PreZeros kund

Försäljning av 
förädlad råvara 

till nedströmskund

Restmaterialet 
förädlas till råvara

Vår affärsmodell 
– en viktig roll för cirkularitet

PreZero

medarbetare
servicepartners leverantörer

samhälletomgivning/
grannar kunder

producenter

PreZero är en viktig resurs för ett hållbart  
samhälle och näringsliv. Ett hållbart samhälle 
för PreZero innebär att vi inte betraktar något 
som avfall utan istället som materialflöden 
med  värdefulla resurser och råvaror. Vi ser en 
framtid med ännu mer återvinning och zero 
waste. Men där är vi inte än. Vi är PreZero. 

Namnet ger oss möjligheter och sätter även riktningen. I PreZeros  

hållbarhetsredovisning 2021 vill vi visa den inriktningen, hur vi i  

konkreta handlingar blir mer cirkulära och utvecklar nya tjänster som 

även gör våra kunder mer cirkulära. 

Ett viktigt beslut som togs under 2021 var att sätta riktningen för våra 

tunga fordon. Vårt mål är att alla våra tunga fordon, idag över 600 

stycken, ska drivas med HVO eller andra förnyelsebara bränslen. Vid 

årsskiftet hade vi nått 83 procent och arbetet går stadigt framåt. Vår 

ambition är att redan under 2022 infria målet om zero fossila bränslen 

för våra tunga fordon. Det kommer innebära en minskning av  

koldioxidutsläppen med hela 9 000 ton per år. Alla PreZeros dryga 

hundratalet förmånsbilar ska dessutom drivas av 100 procent el eller 

vara laddhybrider när avtalen förnyas vilket ytterligare kommer minska 

utsläppen. 

PreZero ska vara en tillgång, inte bara för våra kunder utan för alla 

som använder råvaror. Tack vare vårt nyutvecklade system för utökad 

återrapportering, kan vi kvalitetssäkra restmaterial för en ökad cirku-

laritet i realtid. På så sätt hjälper vi våra kunder att fasa ut material 

som är svåra att återvinna och styra sina inköp mot mer cirkulära val. 

Samtidigt får de som använder sig av returråvaror renare och bättre 

materialflöden vilket underlättar en cirkulär produktion.

Vi är PreZero - en viktig resurs för ett hållbart samhälle där allt 

återanvänds eller återvinns och med noll avfall, zero waste. 
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Hållbara 
affärsrelationer
för tillväxt 
och stabilitet

För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi 
måste vi förstå våra kunders behov. Vi måste 
också kunna koppla samman dessa behov med 
efterfrågan på världsmarknaden. 

Vi agerar som spindeln i nätet i återvinningsprocessen. Vi föreslår  

miljömässigt och ekonomiskt fördelaktiga lösningar till våra upp-

strömskunder. Därefter omhändertar och behandlar vi kundernas  

materialflöden. Nedströms blir vi då även en resurs för de som efter-

frågar cirkulära materialflöden som blir råvaror i nyproduktion. Vi måste 

därför hela tiden söka lösningar som är hållbara miljömässigt och 

ekonomiskt konkurrenskraftiga för alla inblandade  parter. 

Att utveckla vår affär i relation till vår omvärld är helt avgörande för  

att behålla vår position på marknaden. Och därmed kan vi skapa en 

trygghet för engagerade medarbetare, servicepartners och våra ägare. 

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbara  
affärsrelationer går att koppla till följande av  
FNs hållbarhetsmål:

Rapportering av 
farligt avfall

I början av 2022 kunde vi stolt meddela att vi 
tecknat ett nytt avtal med En Svensk Klassiker, 
efter flera års hållbart samarbete.

En Svensk Klassiker är organisationen bakom några av landets mest 

kända lopp – Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbro-

simningen och Lidingöloppet. Varje lopp innebär olika förutsättningar 

och anpassade återvinningslösningar – där vårt fokus alltid legat på  

hög sorterings- och återvinningsgrad och minimering av avfall.

Hållbarhetsfrågor är starkt förankrade i En Svensk Klassikers verksam-

het. De har en arbetsgrupp med representanter från alla lopp som 

arbetar med hållbarhetsfrågor i ett övergripande perspektiv. Deras 

hållbarhetsarbete utgår från olika fokusområden som sätts årligen, 

 som i sin tur utgår från sex av de 17 globala målen.

Tillsammans med En Svensk Klassiker arbetar vi mot högt uppsatta 

mål, bland annat för att minska mängden avfall per deltagare. De  

senaste åren har källsorteringsgraden legat på över 90 procent, en 

siffra vi båda är stolta över. En del av arbetet för oss på PreZero  

innefattar även att hitta logistiksmarta lösningar för att minska  

transporterna och utsläppen. 

Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med En Svensk Klassiker 

under många år framöver,s där vi fortsätter att sätta fokus på hållbara 

tävlingslopp.

Fortsatt hållbart samarbete med En Svensk Klassiker
S PA N I N G K U N D C AS E

Nya regler kring återvinning av byggavfall

Anpassade lösningar på liten yta 

N OT I S

K U N D C AS E

Alla verksamheter med farligt 

avfall i Sverige ska rapportera in 

vilka avfallsslag, samt vilka mäng-

der de har, till Naturvårdsverket, 

vars nationella rapporterings-

system ska få bättre koll på flödet 

av farligt avfall i Sverige. I slutet 

av 2021 meddelade Naturvårds-

verket att cirka 25 000 företag 

hittills någon gång rapporterat 

sitt farliga avfall. 

Eftersom långt många fler 

verksamheter bör göra en rap-

portering ser man på Naturvårds-

verket tecken på att företag och 

verksamheter inte alltid vet vad 

som gäller. Till exempel kanske 

det inte alltid är självklart vad 

som räknas som farligt avfall. De 

avfallstyper som rapporterats in 

mest frekvent är: 

•  Lysrör och annat kvicksilver-  

 haltigt avfall 

•  Annan kasserad elektrisk och   

 elektronisk utrustning 

•  Kasserad utrustning som inne- 

 håller andra farliga komponenter

•  Batterier och ackumulatorer

Vi på PreZero erbjuder våra 

kunder med farligt avfall att göra 

denna rapportering åt dem. Under 

2021 hjälpte vi sammanlagt 2 719 

kunder med deras rapporter till 

Naturvårdsverket. 

Under 2021 har vi jobbat mycket med våra kunder kring de nya, striktare 

regler av byggavfall som infördes 2020. Vi tycker oss se att de nya reg-

lerna har skapat en större förståelse för varför det måste sortera direkt 

vid källan där avfallet uppstår, samt varför detta är viktigt för framtiden. 

Det kan på många arbetsplatser vara en utmaning att sortera ut ännu 

fler fraktioner då ytorna där våra containrar ska ställas ofta är trånga.  

Det har i sin tur ställt högre krav på oss att kunna erbjuda alternativa 

lösningar istället för containers. Användningen av byggkärl och stor-

säckar som tar mindre yta i anspråk har istället ökat ute på byggena. 

De nya lagkraven innebär rejäla utmaningar även för oss på PreZero. Det 

finns material som exempelvis plast, som även tidigare varit en utmaning 

att sortera ut.  Vid till exempel en nyproduktion av hus idag så används 

det cirka 150 - 200 olika typer av plaster. För att få fram de kvalitéer som 

våra mottagare av restmaterialet kräver, måste plasten sorteras i flera 

olika fraktioner. Det vore därför önskvärt att användningen av så många 

olika plastkvaliteter minskar för att göra det lättare att sortera rätt redan 

vid källan och därmed öka möjligheten att återvinna till rätt kvalitet.

Omställningen, både för oss och våra kunder, har bara startat. Det är 

därför viktigt att vi med vår spetskompetens, hjälper våra kunder att 

uppnå de lagkrav som vår riksdag beslutat om. Detta för att kunna till-

handahålla så mycket returråvara som möjligt till tillverkningsindustrin. 

Vi står inför en spännande utmaning med att hjälpa våra kunder att nå 

hela vägen fram.

Texten kopplar till tabell M2

En begränsad yta kan vara en utmaning vid arbetet med återvinning, 

särskilt när stora volymer restavfall kräver plats för containrar. När Areco 

Direct, som driver grossistverksamhet inom affärsområdena Byggplåt, 

Ventilation, samt Handelsstål och Armering, öppnade sin nya butik i 

Spånga 2021, var återvinningslösningarna tvungna att anpassas för att 

passa kunden så att de fick så effektiv avfallshantering som möjligt.

Precis som många andra butiker och lokaler var det begränsat med 

plats för återvinningsutrustning i den nya butiken. Lösningen blev att 

placera en container inomhus vid butikens lastkaj. För att Areco Direct 

enkelt ska kunna flytta på containern vid inkommande leveranser 

och när den ska tömmas, placerades klackar på containern så att den 

enkelt kan flyttas med en truck.

Anpassad återvinning efter behov

För oss på PreZero är det alltid av yttersta vikt att anpassa återvin-

ningslösningen till våra kunders utrymmen och behov allt eftersom 

deras verksamhet utvecklas. Våra helhetslösningar mot detaljhandeln 

fokuserar på flexibilitet och enkelhet. För Areco Direct är återvinning 

och sortering, samt att försöka minimera uppkomsten av restprodukter 

och avfall, en naturlig del av deras verksamhet. Tillsammans kommer 

vi fortsätta att effektivisera deras återvinning och se till att allt som kan 

återvinnas återvinns.
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Siffror / fakta 2021

A3. VÅRA KVALITETSMÅL 2021:

Vi vill säkerställa att våra operativa 
avdelningar följer lagkrav, ägarkrav, 
villkor i tillstånd och övriga krav inom 
miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöom-
rådet. Därför är det av största vikt att 
avdelningarna använder verksamhets-
kalendrarna. 

Alla leverantörer som används och som 
har en stor miljö- och kvalitetspåverkan 
ska vara godkända. Leverantörsbe-
dömning och årlig utvärdering ska 
genomföras.

RESULTAT  
Kvalitetsmålen för 2021 är uppfyllda.

1

2

*Avser utökning, omskrivning, merskrivning m.m.,  
av både lokala och nationella avtal. 
**Antalet utökade kundavtal har under året påver-
kats av pågående pandemi.

A2. UTÖKADE KUNDAVTAL*

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

2 707 st 2 259 st** 2 569 st**

A1. NYA KUNDAVTAL

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

603 st 689 st 691 st

72 % 

AV VÅRA ORDRAR 
HANTERADES DIGITALT

Avser fordon kopplade till vårt 
digitala orderhanteringssytem Mosit.

Efter att Hotell Mårtensson i Halmstad hade totalrenoverat hotellet 

med stora förändringar i byggnaden var de i behov av nya lösningar och 

anpassningar till sina miljörum.  Valet av samarbetspartner för återvin-

ning landade på PreZero och 2021 slöt vi ett samarbetsavtal.

Stjepan Pezer, säljare på PreZero, besökte hotellet för att mäta och 

sedan ta fram ritningar för de tänkta miljörummen. Därefter fick Hotell 

Mårtensson en mall över hur miljörummen på bästa sätt kunde utfor-

mas och inredas.

Uppstart och uppföljning

Under arbetets gång hade PreZero tät kontakt med hotellets Property 

Manager. Det resulterade i en skräddarsydd helhetslösning efter hotel-

lets behov. Lösningen inkluderade även både uppstart och genomgång 

av rutiner med personal samt uppföljning om vad som händer med 

de hanterade materialen vid återvinning. Målet var att minska det 

brännbara avfallet och sortera ut minst åtta fraktioner. Hotellet är en del 

av Choice Hotels som dessutom har egna miljömål och höga krav på 

källsortering inom koncernen. Tillsammans skapade vi goda förutsätt-

ningar för att Hotell Mårtensson ska kunna uppfylla både sina egna 

återvinningsmål och koncernens miljömål. 

Effektiv återvinning med app

Det hållbara samarbetet mellan Hotell Mårtensson och PreZero under-

lättas av appen MittPreZero där hotellets fastighetsskötare och övriga 

personal enkelt har tillgång till sina återvinningstjänster var de än är. 

Med appen har de koll på när de olika fraktionerna hämtas och de kan 

beställa tömning direkt via mobilen vid behov. 

– Det är alltid spännande att få vara med i början av implementeringen 

och sätta en struktur och grund i hur kundens framtida källsortering 

kommer se ut och skötas. Dessutom är personalen oerhört engagerad 

med målsättning att det ska göra det ordentligt! Det i sin tur gör mitt 

jobb mycket roligare och mer utmanande, berättar Stjepan.

För att hitta de mest hållbara lösningarna  
behöver man ofta se på sig själv och omvärlden  
med nya perspektiv. Det fick vi stundtals göra när  
vi genomgick en stor omprofilering under 2021. 

Under förra året genomgick vi ett stort omprofileringsarbete då vi fick 

nya ägare och bytte namn till PreZero.  Att leva som vi lär är viktigt för 

oss. Och med det menar vi bland annat att vi återvinner allt som går att 

återvinna och/eller återanvänder det som fortfarande går att använda. 

I arbetet med att omprofilera våra arbetskläder och förse dem med 

vår nya logotyp vände vi oss till vår samarbetspartner Blåkläder. Vi ville 

undvika att kassera funktionsdugliga plagg och tillsammans kunde vi 

hitta en arbetsmodell som även inkluderande textilåtervinning.

Över 1 700 plagg kunde återanvändas

Den arbetsmodell som togs fram resulterade i att drygt 1 700 klä-

desplagg kunde förses med vår nya logotyp och återanvändas med 

bibehållen säkerhetsklassning. De plagg som av olika anledningar inte 

gick att återanvända genom omprofilering kunde vi istället lämna till 

ett pågående projekt för återvinning – cirka 1 100 plagg. Detta möjlig-

gjordes genom Blåkläders involvering i ett textilåtervinningsprojekt, 

TexChain3 inom ramen för Wargön Innovation, som syftar till att ta 

vara på materialet i de materialströmmar från industrin där den mesta 

textilen idag går till förbränning. På detta sätt kunde våra uttjänta plagg 

istället bidra till att utveckla textilåtervinningen i Sverige, och det är vi 

glada och stolta över.

När vår omvärld förändras, är det 

viktigt att vi som företag följer 

med i utvecklingen och agerar 

utifrån nya kundönskemål och 

ökade krav som ställs på våra 

tjänster. Genom vårt systematiska 

förbättringsarbete bidrar vi till att 

skapa goda förutsättningar till 

lönsamma affärsrelationer i en 

hållbar framtid. 

En grundförutsättning för 

detta är till exempel att PreZero 

är certifierade enligt kvalitets- 

och miljöledningsstandarderna 

ISO 9001 och 14001. Genom att 

uppfylla miljö- och kvalitets-

kraven tydliggörs vägen fram för 

organisationens strategi- och 

målarbete, vilket i sin tur leder till 

högre miljöprestanda och ökad 

kundnöjdhet. Våra certifieringar 

är ett bevis för att vi tar ansvar 

för god kvalitet och miljöhänsyn 

gentemot våra medarbetare, 

kunder, leverantörer och övriga 

intressenter.

Verktyg för ständiga 

förbättringar

Revisioner är en viktig grundsten 

i arbetet med att följa upp och 

förbättra verksamheten. Alla våra 

avdelningar och funktioner revi-

deras internt eller externt enligt 

plan under en specifik tidsperiod. 

Med anledning av pandemin 

utfördes den externa revisionen 

genom digitala möten medan de 

interna revisionerna i huvudsak 

utfördes på plats under hösten. 

Baserat på bland annat analys 

av tidigare revisioner tas en årlig 

inriktning fram för de interna 

revisionerna. 

2021 års inriktning var verksam-

hetskalendern samt uppföljning 

av utvald ny miljölagstiftning och 

hur den efterlevs.

Digitala verksamhetskalendrar

Vi har implementerat digitala 

verksamhetskalendrar på våra 

avdelningar/anläggningar. 

Syftet med verksamhets-

kalendrarna är att säkerställa att 

alla krav och villkor inom miljö-, 

kvalitets- och arbetsmiljöområdet 

uppfylls och efterlevs under ett 

kalenderår.

Under 2020 slutfördes imple-

menteringen och under 2021 

ingick samtliga kalendrar i upp-

följningen som görs månadsvis. 

De digitala kalendrarna underlät-

tar för driften att säkerställa att 

vi alltid driver våra verksamheter 

enligt gällande lagar och krav. 

Texten kopplar till tabell A3.

Från skissat miljörum till uppfyllda miljömål

Hållbar omprofilering Externa ISO-revisioner 
och kvalitetsmål

F Ö R D J U P N I N G

K U N D C AS E

N OT I S

Att arbeta med kvalitet handlar om att förstå 
och tillgodose de behov och förväntningar som 
finns hos de kunder och intressenter som vår 
verksamhet finns till för och påverkar. 
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Arbetet vi bedrivit under året av aspekten  
Hållbar miljö går att koppla till följande  
av  FNs hållbarhetsmål:

I rapporten, The Circularity Gap 

Report 2021*, som presentera-

des under Davos Agenda Week 

i januari 2021, hävdas det att en 

effektivare resursanvändning 

skulle kunna bidra till att minska 

den årliga materialanvändningen 

med 79 gigaton. Det skulle sam-

tidigt ge en dubblering av den 

cirkulära ekonomin globalt – från 

8,6 procent till 17 procent.

Rapporten mätte gapet mellan 

nuläget i den cirkulära omställ-

ningen, och det önskade läget för 

att nå världens hållbarhetsmål, 

som till exempel Parisavtalets 

klimatmål. Rapportförfattarna 

lyfte bland annat fram att 70 

procent av världens växthus-

gasutsläpp kommer från uttag 

och bearbetning av jungfruliga 

råvaror. Detta samtidigt som 

de konstaterade att över 100 

gigaton råvaror används varje år, 

och att bara 8,6 procent av dessa 

återvinns eller återanvänds. Med 

en omställning till en mer cirkulär 

ekonomi skulle de globala utsläp-

pen av klimatgaser kunna minska 

med 39 procent.

Under 2021 bidrog vi på PreZero 

tillsammans med våra kunder till 

att mer än 200 000 ton returråva-

ra kunde användas vid nyproduk-

tion i industrin. 

* The Circularity Gap Report 2021 är 
sammanställd av The Platform for 
Accelerating the Circular Economy 
(PACE), presenterades under Davos 
Agenda Week som arrangerades av 
World Economic Forum i januari 2021.

Texten kopplar till tabell M1. 

PreZero har utvecklat en modell för att konti-
nuerligt kvalitetssäkra och återkoppla hur väl 
sorteringen fungerar hos våra kunder.  

Med digitaliseringens hjälp kopplas körordrar i insamlingsfordonen ihop 

med den mottagande anläggningens vågsystem som i sin tur, i realtid, 

meddelar sorteringsmaskinisterna om vilket material som ska hanteras 

på anläggningen. Eventuella avvikelser pga felsorterat material eller 

förekomst av material som inte är återvinningsbart dokumenteras och 

återkopplas till kunden. 

Magnus Jonsson, avdelningschef i Örebro förklarar miljönyttan: 

-Plockanalyser har länge varit ett sätt för våra kunder att få återkopp-

ling och analysera hur väl sorteringen fungerar. Oftast genomförs 

plockanalyser som stickprov vid enstaka tillfällen och på uppdrag av 

våra kunder. Men ökande krav på säkerhet, spårbarhet, dokumentation, 

samt inte minst våra kunders ambitioner att fasa ut ej återvinningsbara 

materialflöden gjorde att vi ville utveckla vår service till våra kunder. 

Med vårt nya system för kvalitetssäkring kan vi återrapportera till kund 

med bilder och information. Om vi t ex får in en plastkvalitet som är svår 

att materialåtervinna kan kunden få ett e-postmeddelande om detta. 

Återkopplingen går snabbt vilket gör att spårbarheten förenklas. En 

miljöansvarig eller beställare kan få e-postmeddelandet i realtid och 

kan t ex påverka sin leverantör att byta ut ett material mot en återvin-

ningsbar kvalitet.  Konkret hållbarhetsarbete i praktiken, digitalt. 

Resurs för 
hållbar miljö 

PreZero är en viktig resurs för ett hållbart  
samhälle och näringsliv. Ett miljömässigt 
hållbart samhälle för PreZero innebär att vi inte 
betraktar något som avfall utan istället som 
materialflöden med  värdefulla resurser och 
råvaror. Vi ser en framtid med zero waste men 
vi är inte där än och det är därför vi är PreZero.

Därför har vi under året fortsatt att fokuserat arbeta med att reducera 

våra utsläpp till luft och vatten från framförallt våra fordon och anlägg-

ningar. Vårt mål är att minska utsläppen från våra fordon med 9 000 ton 

koldioxid. Detta genom att våra tunga fordon drivs av HVO eller andra 

förnyelsebara drivmedel. Men det räcker inte att vår verksamhet har en 

positiv inverkan totalt sett på miljön. Vi ska alltid utmana oss själva med 

frågan hur vårt beteende påverkar vår omgivning och miljö, samt agera 

för att minimera vår påverkan i alla led. 2
Kvalitetssäkring för ökad cirkularitetVärldens material-

användning måste 
bli mer cirkulär

S PA N I N G F Ö R D J U P N I N G

Kvalitetssäkrad 
cirkulär råvara 

till världsmarknaden

Logistiklösning från 
kund till PreZeros 

anläggning

Kund källsorterar 
enligt cirkulär 
specifikation

Kravställan mot 
leverantör för 

cirkulärt materialval

Sortering, 
förädling och 

kvalitetssäkring

Invägning, 
klassificering

och aktivering av 
DIS*

Ev. avvikelse, material-
förbättring och statistik 

dokumenteras och 
rapporteras till kund * DIS - Delivery Inspektion System 

Under 2020 tog vår branschorganisation, Återvinningsindustrierna, 

fram en fossilfri färdplan som beskriver vägen mot en cirkulär ekonomi 

och ett fossilfritt samhälle. Färdplanen är en viktig del av den ambition 

Sverige har - att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som 

ett första steg i färdplanen har medlemmar i Återvinningsindustrierna, 

under 2021, tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. 

Klimatbokslutet är beräknat enligt Green House Gas Protocol, ett av 

världens högst ansedda regelverk för beräkningar av företags växthus-

gasutsläpp. Varje medlemsföretag som är med i klimatbokslutet har 

inkommit med klimatdata från sin egen verksamhet. På så vis har vi 

dels tagit fram ett gemensamt klimatbokslut med vår branschorgani-

sation, men också ett företagsspecifikt klimatbokslut. Det gemensamma 

klimatbokslutet kommer att utvecklas och följas upp årligen för att 

säkerställa att branschens bidrag till ett fossilfritt samhälle fortlöper. 

Vår förhoppning är att de företagsspecifika klimatboksluten kommer 

att fungera som ett verktyg för att främja sund klimatkonkurrens inom 

branschen, genom att företagen ständigt jämförs mot varandra och 

sporrar varandra till ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

PreZero var delaktiga i att ta fram Återvinningsindustriernas klimatbokslut

N OT I S
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Under 2021 satte vi ett ambitiöst mål på oss själva – att minska våra 

utsläpp med minst 10 000 ton koldioxid
 
till 2022 jämfört med 2020 års 

siffror. Alla de åtgärder vi valt ut kommer ge en tydligt positiv effekt på 

klimatet. Bland annat kommer vi göra ytterligare justeringar på våra 

deponier för att förhindra diffusa deponigasutsläpp. Vi har till exempel 

redan utfört en fördjupad emissionsmätning på en av våra deponier 

vilket resulterade i att vi effektivt kunde täta de ytor där vi såg att det 

fanns diffusa utsläpp av deponigas. 

Vårt beslut att fullt ut övergå till HVO för alla våra egna tunga fordon 

kommer också reducera miljöavtryck. Denna åtgärd förväntas reducera 

våra utsläpp med cirka 9 000 ton koldioxid
 
per år, det motsvarar cirka 

85 procent lägre utsläpp i jämförelse med om vi använder ”vanlig” 

fossil diesel.
 
Texten kopplar till siffrorna M5 & M7.

S PA N I N G

Vi på PreZero har, utifrån vår branschutmaning, formulerat en tydlig 

målsättning om att använda oss av mer och mer förnyelsebara driv- 

medel. Genom att successivt fasa ut all vår användning av fossila 

bränslen är ambitionen att minska utsläppen från både våra egna 

insamlingsfordon och arbetsmaskiner, men även från våra service-

partners fordonsparker. Redan idag använder vi oss av en hög andel 

förnyelsebart drivmedel i form av HVO och biogas. 

I och med att vi under 2022 förväntar oss använda ännu mer förnyelse-

bara drivmedel kommer vi närmare visionen om ett fossilfritt PreZero. 

Texten kopplar till tabell M4 & M5.

Ett förnyelsebart PreZero

N OT I S

Under 2021 fick vi in en ny kund, BST Berges Schakt och Transport AB 

(BST), som är en leverantör av schakt och transport i Mälardalen och 

Stockholm. Vi hjälper dem med hantering av marksanering och mot-

tagning av förorenade massor och förorenad asfalt.

Klassning och statistik

I samarbetet säkerställer vi en kvalitetssäkrad mottagning av massor 

från sanering av förorenade områden, på våra anläggningar på Kovik 

och Löt. Vi hjälper BST att klassa massorna innan mottagning utifrån 

tillgängliga analyser, massornas beskaffenhet och gällande lagkrav.

Efter avslutat projekt bistår vi med att ge BST en sammanställning av 

statistik, mottagningsbevis och eventuella andra krav som tillsynsmyn-

digheterna kan ställa på redovisning av saneringen.

Miljökvalitetsmål

Tillsammans med BST arbetar vi för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö genom att se till att föroreningar i marken tas om hand på ett 

säkert sätt och att vi genom rätt behandling och deponering av massor 

förhindrar att föroreningar sprids i miljön.

Texten kopplar till tabell M2

Giftfri miljö med marksanering

K U N D C AS E

Under de senaste åren har det blivit allt viktigare för företag och 

varumärken att ta ställning i olika typer av samhällsfrågor. Detta tycker 

nio av tio svenskar är positivt och 63 procent förväntar sig till och med 

detta, enligt rapporten Svenskar och hållbarhet som vi på PreZero var 

med och lanserade i juni 2021.

Miljö och klimat är en angelägen samhällsfråga för många och en 

absolut majoritet anser att hållbarhet är viktigt för samhället. Närings-

livets ställningstagande i dessa frågor är viktigt för oss svenskar och 

hela 66 procent av respondenterna i rapporten svarar att de i stor 

utsträckning påverkas av företagens hållbarhetsarbete när de gör sina 

köp av produkter och tjänster.

Idag, när människor gör inköp, finns det allt oftare en tanke om att det 

vi köper också blir ett ställningstagande – att valet av produkt eller 

tjänst och det företag/varumärke som står bakom den görs utifrån 

deras värderingar och arbete. Har företaget/varumärket tagit ställning 

eller är aktiva inom en samhällsfråga blir ett köp ur deras sortiment ett 

bevis för att man som konsument ställer sig bakom deras åsikter. Detta 

gäller i allra högsta grad hållbarhetsperspektivet, vilket vi på PreZero 

tycker är en intressant utveckling. Här ser vi stora möjligheter för 

många företag att lyfta sin hållbarhetsprofil genom bland annat en för-

bättrad hantering av restprodukter genom en ökad grad av återvinning.

N OT I S

Hållbarhet – ett ställningstagande

Vem är du och vad jobbar du med på PreZero?

- Sedan drygt 3 år tillbaka arbetar jag som miljöspecialist på PreZero. 

Jag brinner för miljö-och förbättringsarbete och är så tacksam att få 

arbeta med det varje dag på PreZero.

Vad har du lagt störst fokus på under det gångna?

- Fokus har legat på två projekt som jag driver tillsammans med kollegor, 

de handlar om implementering och efterlevnad av ny lagstiftning. 

Samtidigt handlar en stor del av mitt arbete om att stötta anläggnings-

ansvariga och andra inom bolaget i miljöarbetet, som till exempel fram-

tagande av rutiner för egenkontroll, miljöriskbedömningar och ärenden 

med våra tillsynsmyndigheter. Till hösten planerar vi en satsning på 

utbildning för alla chefer inom bolaget med en ny miljöutbildning som 

vi tagit fram.

Var tror du att den största utvecklingspotentialen inom material-

insamling och återvinning finns?

- Medvetenhet och engagemang i miljöfrågor har utvecklats enormt 

de senaste åren. Det händer mycket inom miljö- och hållbarhetsarbetet 

nu och det är så roligt, och otroligt viktigt. Från att miljöarbetet mycket 

har varit en del för sig till att det är implementerat i allt vi gör. Vi ser att 

det kommer mycket ny och förändrad lagstiftning med ökade miljökrav 

på våra anläggningar och nationella mål inom såväl minskning av 

utsläpp som ökade krav på återvinning. Det är en utmaning att snabbt 

anpassa sig till förändringar och utveckla de tjänster och processer 

som krävs för att vara en del av omställningen till ett mer hållbart och 

cirkulärt samhälle. 

För ett mer cirkulärt samhälle behöver avfallsbehandlingsprocesser 

ständigt utvecklas ytterligare, där avfallet kan behålla ett högt 

förädlingsvärde så att det kan materialåtervinnas till nya produkter. 

Samtidigt kan det vara svårt och ta lång tid att få igenom miljötillstånd 

för nya avfallsanläggningar eller för ändringar av våra befintliga. Man 

får inte heller glömma att det ligger ett stort ansvar på både produ-

center och konsumenter för att nå ökad cirkuläret. Produkter och varor 

måste tillverkas utan farliga ämnen och i material som går att återan-

vända och återvinna.

3  S N A B BA  M E D

Miljöspecialist -  Anna Ritzman

I en undersökning* som genomfördes av tidningen Chef i augusti 

2021 framkom att 9 av 10 personer i ledande ställning anser att det är 

mycket viktigt eller viktigt att minska sin organisations klimatpåverkan. 

80 procent av cheferna gör också aktiva val för att minska sin egen och 

organisationens klimatpåverkan. 

Det var dock stor skillnad på vad den enskilde chefen gjorde och vad 

man gjorde på organisatorisk nivå. Endast 50 procent av cheferna 

uppgav att organisationens ledning aktivt arbetade med att minska 

företagets klimatpåverkan. 

Källsortering populär klimatåtgärd

På frågan vad man gjorde i den egna tjänsten för att minska sin klimat-

påverkan svarade 71 procent att man källsorterade. Hela 68 procent 

uppgav också att man dragit ner på antalet tjänsteresor. Glädjande 

nog svarade endast 2 procent att de inte gjorde något i tjänsten för att 

värna om miljön. 

*Webbaserad enkät som besvarades av 760 personer varav 42 procent chefer på lednings-

nivå, 31 procent mellanchefer och 13 procent gruppchefer eller arbetsledare. 

S PA N I N G

Klimatet viktigt för ledare

Vårt mål 
– minus 10 000 ton CO

2

Momentum är en av Nordens ledande leverantörer av industrikom-

ponenter med lokal lagerhållning och försäljning på ett 30-tal orter 

i Sverige och Norge. Under 2021 var de i behov av en centraliserad 

avfallslösning för att kunna få ett helhetsgrepp om sin avfallshantering. 

Valet av hållbar samarbetspartner föll på PreZero.

PreZero blir Momentums helhetsleverantör för återvinning och avfalls-

hantering och kommer stötta dem i uppsättning av miljömål samt 

effektivisering av hanteringen. Tillsammans kommer vi att, i takt med 

framtagandet av effektiviseringsförslag på respektive adress, börja 

mäta förändringen i antalet reducerade transporter och ökad återvin-

ningsgrad.

Momentum har en stor vilja och ambition att effektivisera sin återvin-

ning och avfallshantering. Vi ser fram emot att tillsammans med dem 

ta fram en aktivitetsplan för att uppnå miljömålen och få en så hållbar 

lösning som möjligt.

K U N D C AS E

Miljömål och helhetslösning för 
effektiv återvinning
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Siffror 2021

Hanterad mängd: 2019 2020 2021

Material på våra 
anläggningar* 1 367 000 ton  1 435 000 ton 1 238 000 ton

Varav till exempel:

Insamlat bygg- & 
rivningsmaterial** 475 000 ton  508 000 ton 449 000 ton

Insamlat farligt 
avfall** 95 000 ton  103 000 ton 96 000 ton

Förorenade massor 
på våra anläggningar 401 000 ton  476 000 ton 379 000 ton

M2. HANTERADE MÄNGDER

*Med våra anläggningar menas anläggning där vi bedriver verksamhet. 
**Den totala mängden behöver inte ha hanterats på våra anläggningar utan 
kan ha transporterats direkt till extern anläggning. 

2019 2020 2021

Diesel** 5 432 000 L* 4 581 000 L* 3 187 187 L

HVO 1 066 000 L 1 710 000 L 2 881 613 L

Biogas 890 000 kg 836 000 kg  734 812 kg

Naturgas 251 000 kg 231 000 kg 271 806 kg

Andel förnyelsebara 
drivmedel av total  
bränsleförbrukning*** 46,5 % 51 % 62 %

M5. FÖRBRUKAD MÄNGD DRIVMEDEL FÖR VÅRA  
 INSAMLINGSFORDON 

*Revidering av tidigare års inköp av diesel som cisternlagras för använding till 
våra fordon.
**Diesel med varierande inblandning av biokomponent (7-39 %). 
***Förnybar andel av total konsumerad mängd drivmedel är  beräknad utifrån 
förnybar andel för respektive produkt. 

2019 2020 2021

El 310 MWh 226 MWh 539 MWh

Värme 15 000 MWh 17 000 MWh 13 500 MWh

M6. PRODUCERAD MÄNGD EL OCH VÄRME FRÅN VÅRA DEPONIER

2019 2020 2021

93 ton CO
2

90 ton CO
2
e 87 ton CO

2
e

M3. CO
2
E-UTSLÄPP FÖR FÖRBRUKAD MÄNGD EL 

92 %
förädlingsgrad

2019 2020 2021 Mål 2025

Materialåtervinning 40 % 34 % 30 %**   

Annan återvinning*** 4 % 7 % 9 %

Energiåtervinning 50 % 54 % 54 %

Bortskaffning 6 % 5 % 8 %   

Förädlingsgrad 94 % 95 % 92 % 95 %

M1. FÖRÄDLINGSGRAD*

*Förädlingsgraden redovisar slutlig hantering av respektive materialslag som 
förädlats, samt mängd material som deponerats på de anläggningar där vi 
bedriver verksamhet. Den slutliga hanteringen behöver inte ha utförts på 
anläggningar där vi bedriver verksamhet. 
**Minskningen beror på ett avslutat kontrakt för återvinning av glas.  
***Annan återvinning är konstruktionsmaterial.  

M4. VÅRA INSAMLINGSFORDON 

*Avser HVO, biogas, biodiesel och el.

Fordon >3,5 ton 2019 2020 2021 Mål 2022

Antal insamlingsfordon 634 st 584 st 603 st -

Andel insamlingsfordon som 
använder alternativa bränslen 
eller energikällor* 56% 57% 92 % 100%

Notera: Avrundningsfel kan förekomma. För vidare förklaring av siffrorna var vänlig kontakta PreZero.  

2019 2020 2021

31 000 ton CO
2
e 25 000 ton CO

2
e 22 500 ton CO

2
e

M7. CO
2
E-UTSLÄPP FRÅN DEPONIER* 

* Mängden avser diffusa utsläpp av metangas. 

2019 2020 2021

15 000 ton CO
2
e 13 000 ton CO

2
e 10 200 ton CO

2
e

M9. CO
2
E-UTSLÄPP FRÅN VÅRA INSAMLINGSFORDON

2019 2020 2021

-442  000 ton CO
2
e -464 000 ton CO

2
e -372 000 ton CO

2
e

M8. BESPARADE CO
2
E-UTSLÄPP TACK VARE 

 VÅR MATERIALFÖRÄDLING

MILJÖVINSTEN

*Miljönyttan av vår materialförädling är  
37 gånger större än miljöpåverkan från  
vår insamlingsverksamhet. 

+

37x
STÖRRE 

MILJÖNYTTA*

VÅR MATERIAL-
FÖRÄDLING GER
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Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbart  
socialt ansvarstagande går att koppla till följande av  
FNs hållbarhetsmål:

Digitala utbildningar förenklar kompetensutvecklingen

Vi anser att hållbarhet genom-

syrar hela vår organisation, där alla 

insatser, stora som små, räknas. 

Även om utsläppen från våra 

förmånsbilar står för en väldigt 

liten del av våra totala utsläpp är 

det självklart viktigt för oss att även 

begränsa dessa utsläpp. Vi har därför 

infört en ny förmånsbilspolicy som 

innebär att samtliga förmånsbilar 

inom företaget ska vara elbilar eller 

laddhybrider.

Under året har vi anpassat vårt sätt att arbeta 
på flera olika sätt. Att till exempel ersätta fysiska 
möten med telefon- och videomöten innebar 
färre resor och övernattningar och därmed 
lägre kostnader, minskad risk för Covid-19 och 
lägre koldioxidutsläpp.

Anpassade arbetsformer

Vi har arbetat aktivt för att minska smittspridningen under den pågå-

ende pandemin. Vi har under året haft interna rekommendationer och 

riktlinjer, som omfattat bland annat hemarbete för tjänstemän, om 

möjligt ombyte hemma för miljöarbetare, digitala kundmöten, shema-

lagda närvarotider för driftenheter och kontor, att endast genomföra 

verksamhetskritiska anläggningsbesök och tjänsteresor, begränsad 

tillgång till gemensamhetsytor, samt uppmanat till att hålla avstånd 

och sprita händerna. Även arbetsplatsträffarna, personalmöten och 

säkerhetsmöten har anpassats till exempel genom att nyttja större 

lokaler eller att träffas utomhus alternativt digitalt. PreZero har även 

erbjudit alla anställda snabbtest för Covid-19, för att risken för smitt-

spridning skulle minska.

Mobilt arbete – ny riktlinje

Efter att flera av våra tjänstemän arbetat hemma under de senaste två 

åren konstaterar vi att det för många fungerar bra med mobilt arbete. 

Sedan 1 oktober 2021 erbjuder vi anställda som önskar, och där förut-

sättningar finns, att efter samråd med chef arbeta hemifrån två dagar 

i veckan. Så här långt säger de anställda att de kan jobba mer effektivt 

samtidigt som många känner att de får ihop livspusslet bättre.

Arbetsmiljö på distans

EQS-avdelningen (Environment, Quality and Safety) stöttar verksam-

heten inom arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och miljö. Eftersom de 

inte har kunnat göra fysiska besök som vanligt har riskbedömningar, 

uppföljning av skyddsronder, utredningar av olycksfall och utbildningar 

gjorts digitalt istället, något som fungerat över förväntan. 

Hållbara affärer – trots omständigheterna

Under året har även många kundmöten och kundaktiviteter hållits 

digitalt. Visst kan det vara en nackdel att inte kunna träffas fysiskt i 

sådana sammanhang, men samtidigt kan vi konstatera att det går att 

driva affärer på olika sätt – med ett imponerande resultat.

Social 
hållbarhet 
är en förutsättning

Utan tvekan har folkhälsa och social hållbarhet 
varit i fokus under hela 2021. Ett ökat fokus på 
dessa områden är nödvändigt för ett hållbart 
samhälle. 

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 

centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra. 

Ett hållbart samhälle är jämställt och jämlikt. Där lever människor ett 

gott liv tillsammans i god hälsa och de är delaktiga i samhällsutveck-

lingen. Som leverantör av tjänster är det självklart för oss på PreZero 

att värna om vår företagskultur och vara en trygg arbetsgivare. Med ett 

decentraliserat ledarskap och stor delaktighet skapas förutsättningar 

för engagerade medarbetare som kan utvecklas och bli den drivkraft vi 

behöver för att vara ett hållbart företag.    3YKB*-utbildning på distans

Då pandemin präglade även 2021, fick vi tänka om kring många 

utbildningar. Vi ville inte skjuta kompetensutvecklingen på framtiden. 

Att ha digitala utbildningar visade sig ha många fördelar. Det har också 

gett oss många lärdomar som vi tar med oss till vår fortsatta utbild-

ningsutveckling. På grund av pandemin gav Transportstyrelsen tillstånd 

att utföra YKB-utbildningar på distans under stora delar av 2021. Vi 

på PreZero beslutade oss för att använda oss av denna möjlighet för 

att kunna fortsätta med löpande YKB-utbildningar på ett säkert sätt. 

Genom att hålla dessa utbildningar digitalt blev det lättare att hitta 

utbildningstillfällen som passade fler och vi kunde även mixa deltagare 

från olika regioner.

Effektivt och uppskattat med digital kompetensutveckling på en timme…

Med digitala utbildningar på en timme har vår EQS-avdelning kunnat 

erbjuda en utbildningsservice som varit effektiv för alla parter. Det är ett 

enkelt och resurseffektivt sätt att lyfta enskilda frågor på, och vi vet att 

vi når alla med samma information. Utbildningen i miljörapportering 

och i vårt händelsehanteringssystem, där olycksfall, tillbud, riskobser-

vationer och miljö- och kvalitetsavvikelser rapporteras in, är exempel på 

korta utbildningar som hållits digitalt. Utbildningarna har varit mycket 

uppskattade och ytterligare kompetensutveckling på en timme utveck-

las därför inom fler områden. 

… och med längre digitala utbildningar

Även om de kortare utbildningarna varit en framgång, håller EQS-

avdelningen också lite längre digitala utbildningar. Utbildningen  

”Miljömedvetna chefer” var framtagen för att hållas fysiskt under två 

dagar, men ändrades till fyra halvdagar digitalt istället. 

All kompetensutveckling vi har arrangerat digitalt har fungerat bra och 

både utbildningsledare och deltagare är nöjda. Det har naturligtvis 

krävts lite extra planering, men tack vare allas engagemang har vi fått 

till ett stort antal digitala utbildningar under året.

*Yrkeskompetensbevis (YKB), ett kort för yrkesförare som visar att de har den kompetens 
som krävs.
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Nya förutsättningar – förändrade arbetssätt

Vårt arbete handlar till stor del om 

miljö- och hållbarhetsfrågor i flera 

olika perspektiv, där en av de vikti-

gaste delarna är våra medarbetares 

arbetsmiljö och hälsa. Inom arbets-

miljöområdet arbetar vi aktivt utifrån 

flera aspekter, bland annat lägger vi 

mycket fokus på det förebyggande 

arbetet för att om möjligt undvika 

ohälsa och olycksfall. Fokus är här att 

informera, utbilda och diskutera oss 

fram till de bästa och mest effektiva 

lösningarna ur de perspektiv som 

berör såväl personen, situationen 

som vår omgivning. 

En organisations företagskultur och 

samarbetsklimat är på många sätt 

basen för en hälsosam arbetsmiljö 

och blir på så sätt viktig för hur vi 

mår och trivs på våra arbetsplatser. 

Dessa aspekter har därför varit extra 

betydelsefulla att lyfta i och med 

vårt ägarbyte. Vi har dock stått  

stabilt i denna förändring och vår 

väg framåt är en fortsatt tydlighet 

kring alla aspekter av arbetsmiljö, 

hälsa och säkerhet. 

Texten kopplar till tabell SA2.

Vår viktigaste tillgång

N OT I S

Policy för våra
förmånsbilar
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72 % 
I MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN FR. 2021. 

*Medarbetarindex mäter engagemang, balansen mellan 
ledarskap och medarbetarskap, delaktighet i verksamhets-
utveckling och vårt arbetsklimat. 

Siffror 2021

2019 2020 2021 Mål 2025

Kvinnor 26 % 27 % 26 % 33 %  

Män 74 % 73 % 74 % - 

SA4. KÖNSFÖRDELNING CHEFER

2019 2020 2021 Mål 2025

97 st 12 st* 13 st* > 70 st 

SA1. GJORDA SÄKERHETSDIALOGER

*Minskningen beror på att vi inte haft möjlighet att göra 
säkerhetsdialoger på samma sätt som tidigare p g a   
pågående pandemi.

2019 2020 2021 Mål 2025

Kvinnor 19 % 19 % 19 % 25 %*  

Män 81 % 81 % 81 % -

SA5. KÖNSFÖRDELNING ALLA ANSTÄLLDA

*Vid rekrytering till yrkesgrupper där tydlig köns-
uppdelning finns ska chef göra ansträngningar för 
att minska uppdelningen, under förutsättning att 
sökanden har likvärdig kompetens.

*På grund av pågående pandemi har sjukfrånvaron 
av naturliga skäl ökat, i jämförelse med tidigare år.

2019 2020 2021 Mål 2025

4,30 % 5,60 %* 5,80 %* <5 %  

SA6. TOTAL SJUKFRÅNVARO

Vad jobbar du med på PreZero?

- I min roll som HR-specialist stöttar jag våra chefer med alla personal-

frågor. Det kan vara allt från rekrytering och utbildning till rehabilitering 

och arbetsrättsliga frågor. Min roll handlar också om hur vi kan hjälpa 

anställda som på olika sätt inte mår bra. Det känns som ett viktigt jobb 

där jag kan göra skillnad både för chef och anställd.

Vad lägger du störst fokus på i ditt jobb?

- Under det gångna året har jag lagt mycket tid och fokus på integra-

tionsarbetet med PreZero International då de vill förstå hur vi jobbar och 

de har behövt en hel del uppgifter från oss. Vi har fått en bra start till-

sammans och vi kommer kunna fortsätta att lära av varandra framöver. 

När du ser på de rekryteringar vi gör idag, vad ser du kommer bli de 

största utmaningarna och möjligheterna framåt?

- Många av våra yngre kandidater har en tydlig bild om det samman-

hang de vill vara med i. De vill bidra till något viktigt och större än den 

egna karriären, oavsett vilken roll man får hos oss. Att vi som företag har 

kunnat förmedla vad vi vill och tror på är positivt samtidigt som det är 

förpliktigande för oss att ta vara på detta engagemang. Det är viktigt att 

vårt ledarskap värnar om detta och jag är trygg i att vi kan växa vidare 

tillsammans.

För att säkerställa att företagets mål uppnås på ett långsiktigt och 

hållbart sätt har tre kärnvärden, som ska genomsyra hur vi bedriver vår 

verksamhet, definierats av PreZero i Sverige - Trygghet, Engagemang 

och Nytänkande. Utöver dessa kärnvärden har PreZero International 

fem övergripande värderingar, Delaktig, Strukturerad, Ansvarstagande, 

Pragmatisk och Respektfull. 

I den uppdaterade värdegrunden för vårt Ledarskap, finns berörings-

punkter med alla dessa 5 värderingar. Under 2021 skedde ett stort 

arbete med att väva samman den värdegrund vi har för vårt ledarskap 

med våra nya ägares värdegrund. Detta resulterade i att vi nu har fem 

delar i vår värdegrund för Ledarskapet - Ansvar och tydlighet, Engage-

mang och ett respektfullt sätt, Samarbete och laganda, Utveckla sig 

själv, andra och verksamheten samt Starka tillsammans. Värdegrunden 

ger oss en samsyn kring hur vi som leder arbetet på PreZero agerar och 

beter oss. Då det är människorna som är och skapar vårt företag blir 

värdegrunden en av företagets viktigaste framgångsfaktorer.

Genom våra medarbetarundersökningar mäter, följer och utvecklar vi 

vårt ledarskap. Vi är stolta över resultatet vid vår senaste mätning, där 

ledarskapet gick upp två procentenheter, men siktar ännu högre. Det 

finns områden som behöver förstärkas och det arbetet tar vi nu vidare.

Nolltolerans mot diskriminering och korruption

Efter ytterligare ett år av pågående 

pandemi där restriktionerna inte 

har tillåtit fysiska möten eller 

samvaro mellan kollegor ser vi på 

PreZero att våra arbetsplatsolyckor 

tyvärr har ökat i antal under 2021. 

Ser man till Arbetsmiljöverkets 

statistik verkar det vara en generell 

trend med en ökning av arbets-

platsolyckorna över lag.  

- Det blir spännande att se om 

Arbetsmiljöverket kommer att göra 

någon djupare analys av detta. 

Internt försöker vi att analysera 

våra olycksfall och hitta samband 

för att kunna sätta in mer riktade 

åtgärder, säger Sofie Bille, arbets-

miljöspecialist på PreZero.

På PreZero är arbetsmiljöarbetet 

ständigt pågående. Riskbedöm-

ningar, tillbud och olyckor rappor-

teras sedan 2017 in i ett informa-

tionssystem för avvikelsehantering 

– TRIA. Här kan till exempel våra 

miljöarbetare rapportera in even-

tuella problem vid hämtställen. En 

första bedömning av hämtställena 

görs av våra säljare när de besöker 

kunden för första gången. På så 

sätt lyfts vilka risker som finns, hur 

kärl och containrar ska placeras 

för att minimera risken för olyckor 

och så vidare. Men olika faktorer, 

som till exempel väder, kan ställa 

till det med undermålig snöröjning 

eller tjälskador som ger upphov till 

gropar som följd. Dålig belysning 

kan också spela en roll och då är 

det viktigt att vi får in rapporter om 

detta och kan följa upp det med 

kunden så att våra miljöarbetare 

inte riskerar att skada sig. 

- Vi har väldigt få tillbud eller 

olyckor på våra egna anläggningar, 

därför är det viktigt att vi har ett 

bra samarbete med våra kunder 

kring hämtställen då vi ser att det 

är framför allt här som tillbuden 

och olyckorna sker. Det är alltid av 

yttersta vikt för oss att våra chauf-

förer och miljöarbetare inte utsätts 

för några onödiga risker när de 

utför sitt arbete, säger Sofie. 

Texten kopplar till tabell SA2

Vi accepterar inte någon form av kränkande 
särbehandling eller diskriminering. Ett sådant 
beteende är oförenligt med både PreZeros 
värderingar och den kultur som vi vill ska råda 
i verksamheten. Vi ska vara en attraktiv arbets-
plats som är fri från alla sådana handlingar.

Hos oss har alla människor samma värde

Vi anser att alla människor har samma värde oavsett individuella förut-

sättningar och värderingar. Alla medarbetare ska agera utifrån våra  

etiska regler och vår värdegrund. I detta sammanhang är värdeordet 

ansvar centralt. Att vara ansvarstagande på PreZero innebär att ta  

ansvar för såväl resultat som beteende. Hos oss är det också självklart  

att respekt är grundläggande i alla relationer. Vår rutin vid kränkande 

särbehandling och diskriminering finns tillgänglig för alla via vårt intranät.

Antikorruption – det här gäller hos oss

Vi har en nolltolerans i fråga om korruption. Korruption är inte bara olag-

ligt, utan går också stick i stäv med våra etiska värderingar och skulle 

skada vårt anseende svårt. Definitionen av korruption täcker hela spek-

trumet för affärsrelationer; korrupta handlingar är förbjudna i relationer 

med kunder och deras tekniska rådgivare såväl som i relationer med 

konkurrenter, samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer. 

Lagefterlevnad är en del av vår företagskultur 

Efterlevnad av lagstiftning, regelverk och interna direktiv blir allt mer 

komplicerat i och med att vi lever och arbetar i en global miljö där 

antalet juridiska utmaningar ständigt växer. Därför måste vi kontinu-

erligt anpassa våra processer och system till nya rättsliga krav. För att 

understryka vikten av lagefterlevnad har vi etablerat en företagsprincip: 

Vi följer alltid tillämplig lag och interna riktlinjer.  

Att följa lagar, regler och direktiv är en integrerad del av vår företags-

kultur. Rutiner, riktlinjer och tydliga ramverk för hur detta ska hanteras 

av våra anställda, kunder och affärspartners finns i vårt ledningssystem. 

Vi utbildar också vår personal i vad som är lagligt och olagligt, men även 

lämpligt och olämpligt. Skulle eventuella missförhållanden uppkomma, 

kan våra anställda, kunder och affärspartners rapportera detta i vårt 

visselblåsarsystem.  Arbetsmiljöarbetet på PreZero
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Vartannat år genomför PreZero en 

medarbetarundersökning och i slu-

tet av 2021 var det dags igen. Under 

devisen Säg vad du tycker upp-

manades alla anställda att besvara 

enkäten. Svarsfrekvensen var tyvärr 

inte lika hög som i förra undersök-

ningen, men vi är glada att många 

av våra anställda vill vara med och 

påverka och utveckla vår arbetsplats. 

Vi ser att det är en arbetsplats man 

trivs på - vårt totala medarbetarindex 

ökade med 2 procentenheter – 

från 70 till 72 procent, en positiv 

trend som är mycket glädjande.

Efter att resultatet presenterats för 

ledningsgrupp, regionledningarna 

och våra avdelningschefer under 

våren 2022 ska övrig verksamhet 

få ta del av rapporten. För att ta 

resultatet vidare kommer vi enas 

om gemensamma och företags-

övergripande förbättringsåtgärder 

och även jobba med regionala 

förbättringar. Dessa kommer 

framöver att presenteras för alla 

anställda. Alla ska kunna se att det 

spelade roll att man besvarade en-

käten och att det leder till positiva 

förändringar.

N OT I S

Ökat medarbetarindex

Våra värderingar och ledarskapets 
värdegrund

HR-specialist - Sabine Wiklund

2019 2020 2021 Mål 2025

Oj 309 st 382 st 471 st - 

Aj 15 st 16 st 39 st* 0 st

SA2. OJ OCH AJ

*Ökningen kan delvis härledas till pandemin och de 
minskade antal fysiska möten som lett till att risker och 
säkerhet på arbetsplatsen inte varit del av det dagliga 
samtalet på samma vis som tidigare.

DET TOTALA MEDARBETARINDEX* VAR PÅ:
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PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvin-
ningslösningar med fokus på kundens behov 
och långsiktig hållbarhet. 

Vi samlar in, återvinner och förädlar restmaterial från våra kunders 

verksamhet. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta.

Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med  

huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige finns vi 

på 67 orter, vi har drygt 1 100 medarbetare, 56 återvinnings- och 

mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i  

44 svenska kommuner. 

Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar 

återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och 

energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för 

nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin. 

Läs mer om PreZero i Sverige på prezero.se eller läs mer om  

återvinning och hållbarhet i vår blogg återvinningsblogg.se. 

PreZero i Sverige PreZero i världen

PreZero är den internationella miljödivisionen 
inom Schwarzkoncernen, en av Europas största 
detaljhandlare. PreZero har ett tydligt mål att 
bidra till minskad konsumtion av resurser 
längs hela värdekedjan inom koncernen och  
i samhället i stort.

PreZero tillhandahåller en rad tjänster inom avfallshantering och 

återvinning så som materialinsamling, sorteringslösningar, materialför-

ädling och råvaruförsäljning. Under samma tak finns dessutom expertis 

längs hela värdekedjan. 

Företaget är relativt ungt och nytänkande med målet att skapa en värld 

där inga resurser slösas bort utan tas tillvara genom en hållbar cirkulär 

hantering. PreZeros mål är att bidra till att det uppstår zero waste (noll 

avfall). Det är för att nå dit som vi går till jobbet varje dag. Vi är PreZero.

Med mer än 30 000 anställda på över 430 platser i Europa och USA är 

PreZero ett internationellt företag med viljan och förmågan att växa och 

driva utvecklingen inom området återvinning och avfallshantering.

Ta reda på mer om PreZero på prezero.com. 

56
återvinnings- &

mottagningsanläggningar

1 100
medarbetare  

på 67 orter 

44
kommuner som 

PreZero har 
uppdrag i

31 900
företagskunder
i olika branscher

11
länder

6 000
fordon 

430
platser

30 000 
anställda 
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